
MarcilioMarques Moreira
M/n/stro da. Econom/a,

o novo time da economia "

o CelSo MartoS Vieira de SouzA .:.... E
velho conhecido do ministro MarcHio
Marques Moreira, com quem trabalhou
por tees anos na Embaixada brasileira em
Washington, entre 1987 e 1989. A1emda
experiCncia como diplomata, Souza tem
no curriculo tambCm • chefll de gabinete
.do ex-~tro da Ed~o, Rubem Lud-
.wig, e 0 cargo de consultor especial para •
area externa. do ex·presidente do Banco
Central, Carlos Langoni, durante • rase
mais aguda da crise da divida externa.1.

"a.~•.•••_ ••',<entre 1982,e 1983. Desde 0 inicio do go-
, y'e~~UQr, Souza cbeflava a Asscssoria
:'di)~ijuiitos E'collomicos' d<i Secrefu7iii
Geral da Presidencia da Republica.

o·~ J\Dt&Iio~vCl"'" Desde julho.
do ano pissado ocup;lva·(u:wgo~,!J.Ve:
tor di: flna~ 'do Bancode Biiisil.MiUei=<

ro de Cataguases, Gon~ves formou-se '
admini$trador de elJlpresaspela Faculdadc .
de Cicncias Econooucas de Belo Horizon- '
te. Ingressou por concurso no Banco Ceo- .
tralcm 1967, caegando • consultorespe-
cial da presidencia. Em 1985, Ioi diretor
geral do Fundo Nacionat de Desenvolvi- JL::;:;;;';::~
mento da Ed~ (FNDE). quando 0
atual scnador Marco Maciel (PFL-PE) era
ministro. Seguiu Maciel em outros cargos L- ...JI

e atuou no Ministerio do Interior com
Joaquim Francisco. Foi tambem secreta-
rio do Tesouro de Mailson da Nobrega. .

o Lulz FerDaDdO weuisdi'':'" Ja e~ercia'; --,-...--"",
fun~o de secretario nacional no MinislC-
rio. Ex-assessor especial e ex-chefe de ga-
binete da ministra zelia Cardoso de Mello.
Wellische burocrata de carreira que gosta
de trabalhar em equipe. Funcionario do
Banco Cemral desde 1967,antes de traba-
lhar com zelia, Wel1ischfoi secretario da
Fazenda e do Planejamento de Minas Ge-
rais no govemo-de Newton Cardoso. Tra-
balbou com 0 ex-ministro do P1anejamen-
to Jolo Batistade Abreu. Wel1ischlutou
pela saida do diretor da Reeeita Federal,
delegado Romeu Tuma. Queria nomcar ---';';';;';':';:;';""..1

para 0 posto 0 entio presidente do Serpro,
Pedro Parente. .

KOIiUtO Macedo - Professor e tam~
x-diretor da Universidade de sao Paulo,
tava na presidencia da Ordem dos Ecet
omistas de sao Paulo. Tem doulorau

Harvard."Rep-resenta a presence d
undo academico e do melhor que
te pais em termos de eeonomista ". ~
do .finna a justifativa para :I indi~

-0 eJaborada peJo Minisierio da Econq.
'a. Destaeou-se por sua autude critica i
litica economica governamental pri~

palmente no govemo Samey e por manter
linha independente em rela~o a diversa]
rrentes de economistas brasileiros a C1J
uerda ou a direita, sustentando opini~
estoantes dos dois lades, :

o P. 'PUueu Parente - Jlerteocc ~os
quadros do Banco Central. ~ en~enheldo

l.•••l!I!!!!I!III ••• ., eleltonico fonnado pela Uruverstdade e
Brasiliae tem curse mcompleto de Econo-
mia. Foi nomeado presidente do Se~ro
no inicio do govemo CoUor e, antes diF·ocupou a.Secretaria de o~ento e I-
Dancasdo MjnjslCOodo Planelamento, na

,gestio de Jolo Batista de Abreu: N~ j~ti-
, fativa ~ 'sua .nom~cio, .~t~!U~tro
, Marti1io Marques ~OCCl!l destacou que
"seus meritos prof1SSl0DalSsao bern reco-
.nhecidos, Mwtas vezes, e chamado ao
exterior para consultoria nas areas que
mais conhece: fiscal, tributaria e de plane-
jamento do Estado".

-o Tercio Sampaio Ferraz JIIIIior- Advo-
gado, foi secretario-exccutivo do Minisle-
rio da Justi~ durante a curta gestio de
Bernardo Cabral, de marco a outubro do
ana passado. Especia1istaem Direito tri-
butario, ecorioouco e constitudoaal, com
varies livros publicados, Ferraz Junior
chefiou 0 Departamento Juridico da Fiesp
emtre 1981e 1986.Desde 1987.ocupava 0
cargo de che(e do Departamento Juiidico
da Siemens. E'tambem professor da Uni-
versidade de sao Paulo (USP). e segundo
o ministro Marcilio, " trabalbou na for-
rnulaclo dos atos juridicos da reformula-
~o do Estado antes da posse do presiden-
te Fernando Coller",

, 0 Dorolbea Fonseca FurquimWemeck
Ex-ministra do Trabalho no govemo Sar
ney e ex-assessora da entio Secretaria d

••••.•• _.IJ~.1anejamento. Segundo a juslilicativ.
apresentada pelo ministro, toe uma pessoj
de alta reputa~o, com antecedentes a
dc:micosdemuito boa cfualidade." Depoi
Que deixou 0 Minisierio do Trabalho, te

. se dedicado aos problemas da procura '
. melbor compeuuvidade alraves das rei'
.¢es trabalho-capital", Formada em Ec
nomia pela Universidade Federal de M'
nas Gerais, com dcut orado pel~

, Universidade de Boston (EUA). Pertence
aos quadros do lpea e Cfiliada ao PSDB
de Minas Ger.lis. . :


